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CONSEQÜENCIES DEL COVID-19 

El risc de re rot de Lleida s/ enfila 
36 punts/ fins al 586/ i es monté 
com el més olt de Catalunya 
Les dades de la demarcació segueixen empitjorant i registra 
227 nous casos i dos ingressats més en les darreres 24 hores 
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El risc de rebrot puja a 
Ueida 586 i la velocitat de 
propagació puja fins a 1,21, 
amb 189 nous casos. A I'Ait 
Pirineu, el risc de rebrot 
puja a 428 i la velocitat de 
propagació a 1,02, i registra 
38 nous casos. 

lleida 
ACN /EFE 
Un total de 2.444 nous casos con
firmats de Covid es van comp
tabilitzar les últimes 24 hores 
a Catalunya, on va augmentar 
també sensiblement el nombre 
de pacients ingressats a planta i 
a les unitats de cures intensives. 
Per comarques, les que ahir te-
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nien un risc de rebrot més elevat 
eren el Ripolles (1.343), la No
guera (1.161), el Solsones (892), 
la Garrotxa (784), el Pallars Jussa 
(715) i I'Urgell (718). Per munici
pis, els que estaven amb un pitjor 
risc de rebrot eren Sitges (1.371), 
Olot (1.227), Castellar del Valles 
(1.061), Sant Feliu de Guíxols 
(1.025) i Balaguer (1.010). 

A la regió sanitaria de Lleida 
hi ha acumulats des de l'inici de 
la pandemia 51.340 casos confir
mats per PCR(TA, 189 més. Són 
53.344 si es tenen en compte 
tot.es les proves. Un total de 712 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia, 
cap més. El risc de rebrot puja a 

Ta er de la Udl per ter una 
una del coronav1rus 

rtzant plantes d 'arras 
lnvestigadors del projecte de re
cerca llerCOVID de la Universitat 
de lleida (UdL) han engegat un 
taller per ensenyar a més de 400 
estudiants de secundaria, batxi
llerat i formació professional del 
Segria a desenvolupar un proto
tip de vacuna i un kit de detec
ció del Covid-19 utilitzant plantes 
d'arros. Amb el nom Aprenem a 
produir vacunes en plantes, la ini
ciativa educativa esta dirigida pel 

grup de recerca de Biotecnologia 
Vegetal Aplicada de la UdL, que 
guia l'alumnat en les tecniques 
d'extracció d'ADN i PCR de plan
tes d'arros transgeniques. El taller 
s'allargara fins al novembre de 
2022 i hi participaran onze cen
tres educatius. Durant el taller, 
que té una durada de 8 hores, 
el grup de recerca de la UdL guia 
J'alumnat en els passos per ex
treure I'ADN d'una planta d'arros 
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586, 36 punts més, per sobre del 
registre de la setmana anterior, 
quan era de 478. La velocitat de 
propagació puja dues centesi
mes, fins a 1,21, per sota de la xi
fra de la setmana del 18 al 24 de 
novembre (1,34). La incidencia a 
7 dies és de 276. El 8,76% de les 
proves que es fan surten positi
ves. A la regió hi ha 55 persones 
ingressades (+2). 

A la regió sanitaria de I'Ait Piri
neu i Aran hi ha acumulats des de 
l'inici de la pandemia 9.312 casos 
confirmats per PCR/TA, 38 més. 
Són 9.793 si es tenen en compte 
totes les proves. Un total de 165 
persones han mort per coronavi
rus des de l'inici de la pandemia, 

que ha estat modificada geneti
cament per expressar la prote'lna 
Si el domini RBD del Covid-19. 

"Una vegada extret I'ADN, el 
purifiquem i fem una reacció de 
PCR que demostra que el gen de 
la protei'na S del Covid-19 s'ha in
tegrat a la planta", explica la ca
tedratica de biotecnologia de la 
UdL Teresa Capell, que afegeix 
que aquesta prote'lna, que té ca
pacitat antigenica, és la que s'uti
litzaria en cas de voler desenvolu
par una vacuna. 

En termes científics, aquest 
procés d'utilització de plantes per 
produir prote'ines per aplicacions 
farmaceutiques s'anomena mole
cular farming. 

Risc de 
rebrot per 

comarques 

cap més. El risc de rebrot puja a 
428 (+47) i la velocitat de propa
gació puja cinc centesimes a 1,02. 
Durant la setmana del18 al 24 de 
novembre era d'1,49. La inciden
cia a 7 di es és de 212. El 8,81% de 
les proves que es fan surten posi
tives. Hi ha 4 persones ingressa
des en aquesta regió (ídem). 

Al conjunt de tot Catalunya, el 
Departament de Salut ha declarat 
16 ingressats més (720) i 9 crítics 
més a I'UCI (177). En paral·lel, I'Rt 
baixa dues c@ntesimes i se situa 
ara en 1,29; mentre que el risc de 
rebrot puja 19 punts i és de 397. 
Salut ha declarat 2.228 nous ca
sos confirmats per PCR o TA en 
les darreres 24 hores, que situen 

el total des de l'inici de la pande
mia en 971.956. En les darreres 
24 hores s'ha notificat 1 mort i el 
global des de l'inici de la pande
mia és de 24.157 defuncions. 

Llargues cues a Fira de 
Barcelona per poder-se 
vacunar sense cita previa 
Centenars de persones van fer 
cua aquest diumenge al matí per 
vacunar-se a Fira de Barcelona, 
un deis dos punts habilitats per 
fer-ho sense cita previa a Barce
lona. Abans de les nou del ma
tí, hora d'obertura del centre, 
la tiJera de gent que s'esperava 
arribava folgadament a la pla~a 
Espanya. Així es va manten ir fins 
que, dues hores després, perso
nal del punt de vacunació va in
formar als que s'esperaven que 

les 1.500 dosis disponibles s'ha
vien exhaurit. Les hores per va
cunar-se sense cita previa, tant 
a Fira Barcelona com a La Ma
quinista, els dos punts habilitats, 
eren comptades i aixo va provo
car que amb l'aplicació del pas
saport Covid les cues fossin la 
tonica general. Tot i que Salut fa 
una crida a demanar cita davant 
!'alta afluencia d'usuaris, cente
nars de persones van. desafiar el 
fred i el fort vent per vacunar-se. 
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